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Spoštovana ga. poslanka, spoštovani g. poslanec,
V preteklih tednih smo vas seznanili s problematiko dveh novih zakonov: gradbenega zakona (GZ-1) in
zakona o javnih naročilih (ZJN-3B). Tokrat vam predstavljamo primer uspešno zasnovanega vrtca, kjer so
arhitekti s strokovnostjo in občutkom zasnovali kakovosten prostor, ki igra pomembno vlogo pri
vsestranskem razvoju otroka.

Vrtec Poljčane, zgrajen leta 2014, Avtorji arhitekture: Mojca Gregorski, Miha Kajzelj, Matic Lasić
Naročnik: Občina Poljčane, Ravnateljica: Ivana Leskovar.
Nagrade, ki jih je prejel Vrtec Poljčane za arhitekturo: Arhied 2018, Plečnikova medalja, Nagrada Zlati svinčnik,
Nagrada The Plan - finalist, Nagrada Mies van der Rohe - nominacija

Izjave uporabnikov:
Ravnateljica Ivana Leskovar: "Na uspešnost kakovostne izvedbe in načrtovanja vrtca je odločujoče vplivalo
sodelovanje vseh deležnikov: arhitektov, uporabnikov, financerjev in izvajalcev. Samo s skupnimi prizadevanji,
spoznavanjem drug drugega, upoštevanjem stroke in skupno vizijo, da vrtec gradimo za bodočnost, lahko
računamo na uspeh."
Zaposleni v vrtcu: "Skrbno načrtovan objekt, ki nam omogoča kakovostno uporabo notranjih in zunanjih
prostorov. Naravni materiali ter veliko svetlobe nas neprestano povezujejo z obdajajočo se naravo. Dobro
počutje otrok podari življenje vrtcu…"
Janja, Nikova mamica: "Z vsem spoštovanjem izrekam čisto navdušenje tako nad vizualnim kot strokovnim
vidikom vrtca. Brez vas bi bil moj otrok prikrajšan za tisti delček v družabnem, prijateljskem in izobraževalnem
življenju, ki mu ga sami ne moremo dati, pa naj se še tako zelo trudimo. Razlika med Vrtcem Poljčane in tistim, ki
ga je obiskoval pretekla 3 leta, je očitna."
Gašper, 6 let: "Podest - čisto zgoraj, pa tunele imam rad. Tam se lahko igram s katerikolimi otroci. Tobogan mi je
pa zunaj najboljši. Pa rožica, taki telefon. Rečem komu kar po telefonu naj pride na obisk k meni…"

Zato vas, poslanke in poslanci, pozivamo, da se ob glasovanju o teh takonih zavzamete, da zakon o javnem
naročanju ohrani postopek javnega natečaja in gradbeni zakon ohrani nespremenjeno vlogo arhitekta.
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